
ENKA TEKNİK OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ 
ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

Üye Numarası:   

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

 ENKA Teknik Okulları Mezunlar Derneği’ne üye olmak istiyorum. Dernekler Kanunu’na göre 
üye olmamda ilgili mevzuat kapsamında bir sakınca bulunmamaktadır. Derneğin tüzüğünü 
okuduğumu ve kabul ettiğimi, ilke ve amaçlarına uyacağımı, yıllık 100 (YÜZ) Türk Lirası olan üyelik 
aidat bedelini ödeyeceğimi ve vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, üyelik 
başvurumun kabulünü talep ederim.  

Tarih       İmza 

Adı ve Soyadı: Kızlık Soyadı: 

Doğum Tarihi ve Yeri: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Anne Adı: Baba Adı: 

Öğrenim Durumu: 

Meslek: 

ENKA Teknik Okulları Mezuniyet Yılı: 

Kan Grubu: 

Cep Telefonu: 

E-mail: 

Adres: 

Banka Şube IBAN Hesap 
Numarası Para Birimi

Yapı Kredi 
Bankası

Esentepe Büyükdere 
Caddesi Şubesi (054) TR36 0006 7010 0000 0064 4260 74 64426074 Türk Lirası 

(TRY)
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ENKA TEKNİK OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 İşbu Aydınlatma Metni, siz üyelerin ENKA Teknik Okulları Mezunlar Derneği’ne 
(“ENKATMD”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 
uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ENKATMD tarafından kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 Kişisel verileriniz, ENKATMD’nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları 
doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 
sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, ENKATMD’ye üyeliğinizin oluşturulması, ENKATMD’nin sağladığı hizmetlerden 
faydalanmanız, ENKATMD’nin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, 
konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve 
organizasyon yönetimi süreçleri ile ENKATMD’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan 
yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak ENKATMD bünyesinde bağış ve yardımların 
toplanması ve ENKATMD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak 
üzere ENKATMD’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından 
gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, ENKATMD tarafından sunulan ürün ve 
hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve 
ilgili süreçlerin yürütülmesi ile ENKATMD’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin 
yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dâhilinde işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 Toplanan kişisel verileriniz, ENKATMD’nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları 
doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 
sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, ENKATMD’ye üyeliğinizin oluşturulması, ENKATMD’nin sağladığı hizmetlerden 
faydalanmanız, ENKATMD’nin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, 
konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve 
organizasyon yönetimi süreçleri ile ENKATMD’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan 
yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak ENKATMD bünyesinde bağış ve yardımların 
toplanması ve ENKATMD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt 
dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere ENKATMD‘nin yürüttüğü faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin 
yürütülmesi, ENKATMD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için 
gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile 
ENKATMD’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş 
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ENKA Teknik Okulları’na, ENKA Vakfı’na kanunen yetkili kamu 
kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer 
bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan 
kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması, ENKATMD’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 
aktarılabilmektedir. 
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Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları 

1. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 
KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri ENKATMD’ye başvurarak; 

2. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
4. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
6. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

7. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ENKATMD’ye iletebilirsiniz.[1] Yapacağınız başvuru 
kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan 
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “ENKA Teknik Okulları 
Mezunlar Derneği - Demirciler OSB Mahallesi, 3. Cadde, No: 2, 41455, Dilovası/KOCAELİ” 
adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile 
gönderebilirsiniz. 

 Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 
gün içinde ENKATMD tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, ENKATMD 
için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret alınacaktır.[2] 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla 
işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan 
işbu “Aydınlatma Metnini” okudum, anladım, kabul ettim ve veri sorumlusu sıfatına sahip 
ENKATMD tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.  

Tarih:      

Ad Soyad:     

İmza:      

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahipleri, başvuru taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 
elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından ENKATMD’ye daha önce bildirilen ve ENKATMD’nin sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla 
ENKATMD’ye iletebilir. 

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 
uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her 
sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ENKATMD 
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
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